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WORD OOK FNV 
CONSULENT SECTOR!
Vind jij het leuk om mensen te helpen? Dan is deze 
functie iets voor jou!



IK WIL FNV CONSULENT SECTOR WORDEN, HOE VERDER?
Op onze site staat meer informatie over deze functie: fnv.nl/consulent.  

We nodigen je van harte uit om daar een kijkje te gaan nemen. Spreekt de functie 

je aan, vul dan het aanmeldingsformulier op de website in. Vervolgens neemt een 

FNV-bestuurder contact met je op.

Vind jij het interessant om vragen te beantwoorden over werk en 
inkomen? Sta je stevig in je schoenen en kun je goed samenwerken? 
Dan is een  kaderfunctie als FNV Consulent Sector iets  voor jou!

WAT HOUDT DEZE FUNCTIE IN? 
Als FNV Consulent Sector beantwoord je vragen en adviseer je FNV-leden in jouw 

bedrijf over werk en inkomen. Ook zorg je ervoor dat juridische kwesties bij de 

 juristen van de FNV terecht komen. Je hoeft voor dit kaderwerk niet ver te reizen, 

want je doet dit op je eigen werkplek. In diverse cao’s is geregeld dat je dit (deels) 

in werktijd mag doen.

Als je van afwisseling houdt, dan is dit echt iets voor jou: je ontmoet namelijk een 

grote verscheidenheid aan mensen. Elke vraag is weer anders en geeft je de 

 gelegenheid om nog meer te weten te komen over het brede terrein van werk en 

inkomen. Bovendien ontwikkel je gespreksvaardigheden.

INTAKE EN OPLEIDING
De FNV Consulenten Sector mogen dan kaderleden zijn, zij werken professioneel en 

 leveren kwaliteit. Daarom hanteert de FNV voor geïnteresseerden voor dit kaderwerk 

een aanmeldingsprocedure. Na ontvangst van je aanmelding zal de bestuurder van de 

FNV contact met je opnemen voor een persoonlijk gesprek. Als uit dit gesprek blijkt dat 

deze kaderfunctie iets voor je is, krijg je vervolgens een  gedegen  opleiding. Centraal in 

deze opleiding staan arbeids- en sociaal recht plus communicatieve vaardigheden. De 

opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Selectie en opleiding komen niet alleen de kwaliteit, maar ook jouw kaderwerk ten 

goede. Want als je goed voorbereid bent, voel je je zekerder in je vakbondswerk en 

doe je dat met meer plezier. 

Wil jij meer informatie over de inhoud van de opleiding? Mail dan naar:  

consulentenscholing@fnv.nl
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